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Uvod

 S prehodom druţbe v digitalno dobo se (tudi) za slovenščino veča število jezikovnih 
virov, priročnikov in tehnologij, ki so za uporabo prosto dostopni na spletu.

 Avtorji veliko truda namenjajo zagotavljanju širše dostopnosti in uporabniške prijaznosti 
izdelkov.

 Vendar za diseminacijo rezultatov v praksi pogosto zmanjka časa, izvedba 
izobraţevanj uporabnikov za delo z viri pa tipično presega domet projektov, v katerih se 
viri pripravljajo.

 Na drugi strani je izziv za uporabnike raznolikost spletnih jezikovnih virov, tako v 
smislu namena oz. vsebine kot konkretnih vmesniških rešitev.

 Tudi če uporabniki določen vir na predstavitvah ali izobraţevanjih spoznajo, ob neredni 
uporabi izgubijo veščine, potrebne za uspešno pridobivanje in interpretacijo jezikovnih 
podatkov.

 Prim. Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev v letih 2013 in 2014 
(http://ucitelji.sdjt.si/). JT-DH 2016 2



Projekti

 Izdelati spletno stran, na kateri so jezikovni viri predstavljeni na istem mestu in na 
poljuden način.

 Portal jezikovnih virov: http://viri.trojina.si.

 Financirano s pomočjo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, namenjenih 
predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika Ministrstva za kulturo RS.

 Izvedba je potekala v dveh delih (v letih 2014 in 2015): Izdelava spletne strani z opisi 
jezikovnih virov in orodij za slovenščino ter osnovnimi (video)navodili za njihovo 
uporabo ter Nadgradnja in popularizacija predstavitvenega portala spletnih 
jezikovnih virov za slovenščino.

 Prvo leto smo razvili koncept, pripravili spletno stran in predstavitve za devet jezikovnih 
virov.

 Drugo leto smo dodali predstavitve za še šest jezikovnih virov in izvedli akcijo Vir 
meseca, v kateri smo na omreţju Facebook predstavljali zanimivosti, povezane z 
izbranimi viri. 3JT-DH 2016
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Trenutno so predstavljeni
1) Referenčni pisni korpus Gigafida (www.gigafida.net),
2) Korpus govorjene slovenščine GOS (www.korpus-gos.net),
3) Korpus šolskih besedil Šolar (www.korpus-solar.net),
4) Slovarski portal Fran (www.fran.si),
5) Slovarski portal Termania (www.termania.net),
6) Leksikon besednih oblik Sloleks (http://www.slovenscina.eu/sloleks),
7) Projekt IMP – viri starejše slovenščine (http://nl.ijs.si/imp/) 
8) Projekt Signor – korpus slovenskega znakovnega jezika (http://lojze.lugos.si/signor/), 
9) Kolaborativni slovar Razvezani jezik (http://razvezanijezik.org/),
10) Jezikovna svetovalnica ISJFR ZRC SAZU (http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica#v), 
11) Terminologišče ISJFR ZRC SAZU (http://isjfr.zrc-sazu.si/terminologisce#v),
12) Jezikovnodidaktični Pedagoški slovnični portal (www.slovnica.slovenscina.eu),
13) Jezikoslovni označevalnik Obeliks (www.slovenscina.eu/tehnologije/oznacevalnik),
14) Digitalizirani starejši pravopisi (http://www.trojina.org/pravopisi) in 
15) Digitalizirane starejše slovnice (http://www.amebis.si/slovnice).
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Posnetki na portalu

 Glavni doprinos Portala jezikovnih virov so izobraţevalni posnetki, ki na zgoščen, 
poljuden način razlagajo vsebino in strukturo obravnavanega jezikovnega vira, 

 in posnetki, ki na konkretnih primerih uporabe kaţejo, kako lahko v določenem viru 
najdemo odgovor na specifično jezikovno vprašanje.

 Poleg posnetkov vsako poglavje prinaša tudi povezavo na obravnavani jezikovni vir in 
projektno stran ter informacije o projektu in avtorjih.

 Prioriteta pri pripravi posnetkov je bila zagotoviti optimalno uporabniško izkušnjo na 
različnih vrstah naprav, od računalnikov z velikimi zasloni do mobilnih telefonov z 
majhnimi. 

 Širšo dostopnost vsebin za različne skupine uporabnikov smo skušali omogočiti tudi s 
pripravo slovenskih in angleških podnapisov. 
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Akcija Vir meseca
 V letu 2015 je potekala aktivnost Vir meseca, v kateri smo posebej promovirali izbrane 

vire: korpus Šolar (april), Viri starejše slovenščine IMP (maj), korpus Gigafida 
(junij), korpus GOS (september), portal Termania (oktober) in slovarski iskalnik Fran 
z Jezikovno svetovalnico in Terminologiščem (november).

 Promocija je potekala po treh glavnih kanalih: prek omreţja Facebook, v obliki 
mesečnih e-novičk (MailChimp) in na poštnem seznamu SlovLit.

 Tekom akcije smo vsakega od zgoraj navedenih virov preko meseca promovirali z 
objavami na druţbenem omreţju.

 Objave so vsebovale zanimivosti glede priprave vira, informacije o gradivu (npr. 
različne statistike o jeziku, besedne oblake in druge vrste slikovnega gradiva), 
predstavitvene posnetke, ideje za uporabo vira v didaktične namene, kratke posnetke 
pogovora z avtorji in podobno.

 Skupno smo pripravili vsebine za več kot 70 objav, ki so v obliki strnjenih mesečnih 
poročil prosto na voljo na spletu tudi po zaključku akcije (http://viri.trojina.si/vir-
meseca/). 9JT-DH 2016
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Akcija Vir meseca
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Število ogledov
Osnovna

predstavitev
Kratki posnetki Intervju z avtorjem Skupaj - vir

Termania 79 69 148

Signor 44 44

Jezikovna svetovalnica 188 94 282

Pedagoški slovnični portal 125 125

Razvezani jezik 107 107

Terminologišče 94 74 168

Gos 189 129 318

Gigafida 208 171 173 552

Šolar 251 200 211 662

Sloleks 248 134 382

IMP 105 149 254

Fran 237 237

Obeliks 128 128

Starejše slovnice 61 61

Starejši pravopisi 78 78

Skupaj - portal 3546



Zaključek

 Portal jezikovnih virov je dosegel velikost, ko ga je mogoče uporabljati 
kot samostojen vir za (samo)izobraţevalne namene.

 Glavna naloga za naprej je dopolniti portal z novimi poglavji in z 
obstojem vsebin seznaniti čim širši nabor potencialnih uporabnikov.

 Vključiti zainteresirane avtorje, ki bi prek obstoječe platforme lahko 
ponudili lastne diseminacijske vsebine.

 Dodati rubriko, kjer bi bile sproti predstavljene nadgradnje oz. 
posodobitve virov, ki se še razvijajo.
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Hvala za 
pozornost!

HTTP://VIRI.TROJINA.SI

SPELA.ARHAR@TROJINA.SI

http://viri.trojina.si/
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